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Tiedoksi henkilöstöasioista 
 
 
Irtisanoutumiset 
 
Dr.phil. Dominic Busch on sanoutunut irti viestintätieteiden laitoksen professorin palvelussuhteesta, 
jonka ala kulttuurienvälinen viestintä, 1.4.2010 alkaen. 
 
 
Dekaanin päätökset 
 
Opetusansioita koskeva selvitys 
  
Humanistisen tiedekunnan dekaani on 19.3.2010 päättänyt, että täytettäessä tiedekunnan 
palvelussuhteita, joiden tehtäviin kuuluu opetusta, tulee hakijoilta edellyttää opetusansioita koskeva 
selvitys. Selvitys on ansioluetteloa täydentävä asiakirja, jossa hakija esittelee omaa opetustaan ja 
pedagogista ajatteluaan sekä kehittymistään opettajana haettavana olevan tehtävän näkökulmasta. 
Käytännössä tämä selvitys tarkoittaa 2 - 3 sivun mittaista vapaamuotoista opetusansioiden kuvausta, 
jonka liitteenä on hakijan kriittisesti valitsemat näytteet opetusansioista. 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FT Sofia Kotilainen on otettu tiedekunnan tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.4.2010–31.3.2011. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen tutkijanuralla (post doc) / 
tiedekunnan tutkimusprofiilin vahvistaminen. 
KTM Kimmo Kuisma on sanoutunut irti soveltavan kielentutkimuksen keskuksen suunnittelijan 
määräaikaisesta palvelusuhteesta 29.3.2010 alkaen.   
FM Anne Nupponen on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen toimistosihteerin määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.5.2010–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on tiedekunnan 
palvelukeskuksen rakenteellisen kehittämistyön loppuunsaattaminen.   
FT Pirkko Paanaselle on myönnetty palkaton työstä vapautus musiikin laitoksen 
musiikkikasvatuksen yliassistentin palvelussuhteesta ajaksi 1.3.–30.6.2010. Työstä vapautuksen 
perusteena on yliopistotutkijan määräaikainen EU7-puiteohjelman tutkimushanke / Usability of 
Music in Social Inclusion of Children, vastaavaksi ajaksi. 
FL Marianne Reukaufille on myönnetty palkaton työstä vapautus saksan kielen lehtorin 
palvelussuhteesta ajaksi 1.7.–22.12.2010. Työstä vapautuksen perusteena on vuorotteluvapaa. 
FT Marko Siitonen on otettu tiedekunnan tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.4.2010–31.3.2011. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen tutkijanuralla (post doc) / 
tiedekunnan tutkimusprofiilin vahvistaminen.  
FT Marko Siitonen on sanoutunut irti viestintätieteiden laitoksen yliassistentin määräaikaisesta 
palvelussuhteesta, jonka ala on puheviestintä, 1.4.2010 alkaen. 
HuK Tanja Välisalo on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen yliopistonopettajan määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen, jonka ala on tieto- ja viestintätekniikka, ajaksi 15.3.–31.12.2010. 
Määräaikaisuuden perusteena on TVT-opetuksen kokonaisvaltainen suunnittelu tiedekunnassa; 
opetustarjonnan takaaminen vuoden loppuun asti.  
 
 
 
 
 



Historian ja etnologian laitoksen johtajan Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Kirsi Nieminen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.4.–
30.9.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Karttatutkimus-projekti / Jyväskylän kaupungin 
määräaikainen hanke vuodelle 2010; vanhakartta.fi -portaalin aineiston täydentäminen.  
FL Heli Niskanen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.5.–
31.10.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus. 
FL Maare Valtonen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–
31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus. 
 
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtajan Tarja Nikulan päätökset (palvelussuhde-
järjestelyt) 
 
HuK Eeva-Maija Vehviläinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.4.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on kotoutumiskoulutuksen malli osana 
Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja kotoutumiskoulutuksen uudistaminen -hanketta / 
Suomen Kulttuurirahasto. 
 
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johta jan Heikki Hangan päätökset 
(palvelusuhdejärjestelyt) 
 
FL Juri Joensuu on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.4.2010–
29.2.2012. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus. 
 
 
 
 


